PILKEMASTER.FI

Puulõhkumismasinate uus põlvkond

Uus puulõhkumismeeod – ühendage Pilkemaster SMART
ekskavaatori, väikelaaduri või traktoriga ning lõhkuge
tüvehunnik otse halgudeks ilma masina kabiinist lahkumata.
Lihtsaim ja mugavaim viis küttepuude tegemiseks suurema
tööohutusega. Uus terakonstruktsioon tagab puhta lõikejälje
ja ühtlase kvaliteediga küttepuud.

Küsige pakkumist aadressil pilkemaster.fi või meie edasimüüjalt!

Edasimüüja:

KIRETEC OÜ
www.kire.ee

Valmistatud
Soomes

PILKEMASTER.FI

Ei ole vaja tüvesid tõsta, teisaldada ega töödelda ilmastiku meelevallas.

Lihtne, kiire ja turvaline
halgude valmistamine Pilkemaster
SMART puulõhkumismasinaga
Pilkemaster SMART annab puulõhkumismasinate kasutamisele uue mugavustaseme.
Pilkemaster SMART masinatega töötamine
on lihtne, sest halud valmivad ilma, et masina
kabiinist oleks vaja väljuda. Puulõhkumismasin
ühendatakse ekskavaatori, väikelaaduri,
rataslaaduri, traktori või vastava masina esilaaduriga ja saab käitusjõu ühendatud seadme

hüdraulikasüsteemist. Juhil ei ole vaja masina
kabiinist väljuda, sest küttepuudeks lõhutav
puutüvi võetakse otse puuvirnast ning saetakse
tükkideks ja lõhutakse halgudeks nii, et juht
jääb kabiini. Giljotiin lõhub puu tõhusalt ja
sama liigutusega lõhutakse puu ka halgudeks.
Tänu tera uut tüüpi konstruktsioonile tekib
halul puhas lõhkumisjälg. Halud lõhutakse tänu

Pilkemaster SMART 1:

tsentreerivale vastudetailile ja kaldu paiknevale
lõhkumisterale täiesti keskelt, mis muudab lõhutavate küttepuude kvaliteedi ühtlaseks. Saagida
ja lõhkuda võib otse halukotti, konteinerisse
või haagisele, mis jätab liigsed tööetapid ära ja
muudab töö tõhusamaks.

Pilkemaster SMART 2:

• Lõhkumismasin võtab puutüved otse puuvirnast või 		
näiteks metsaveohaagiselt
• Kompaktne suurus võimaldab töötamist ka väiksemate
seadmetega
• Lihtne ladustada näiteks tõstukiplatvormile.

• Halud kahest puutüvest üheaegselt
• Parim võimsus puutüvede söötmisel kopplaaduri abil
puulõhkumismasinasse
• Tootlikkus on SMART 1 masinaga võrreldes kahekordne

SMART 1

SMART 2

Halgude pikkus

25–41 cm

25–41 cm

Puutüve max läbimõõt

max 19 cm

max 19 cm

Saagimis- ja lõhkumiskiirus
(tootlikkus 40 l/min)

1,22 s

1,22 s

Suruki max surumisjõud

max 13 t

max 13 t

Käitusjõud

ühendatud masina hüdraulikasüsteemist
(ekskavaator, väikelaadur, traktor)

ühendatud masina hüdraulikasüsteemist
(ekskavaator, väikelaadur, traktor)

Hüdraulikasüsteemi soovitatav võimsus

40 l/min

40 l/min

Hüdraulikasüsteemi rõhk

180–250 bar

180–250 bar

Kaal

350 kg

465 kg

Mõõtmed (ilma lisavarustuseta)

kaal 350 kg, pikkus 1945 mm, laius 620 mm, kõrgus 1540 mm

465 kg, pikkus 2800 mm, laius 620 mm, kõrgus 1540 mm

Lisavarustus

lisalehter 38 kg, adapterid (Euro, Avant S40, S45 jne),
hüdraulikaliitmikud, lisalehter 2 x 38 kg, adapterid
(Euro, Avant S40, S45 jne), hüdraulikaliitmikud

lisalehter 38 kg, adapterid (Euro, Avant S40, S45 jne),
hüdraulikaliitmikud, lisalehter 2 x 38 kg, adapterid
(Euro, Avant S40, S45 jne), hüdraulikaliitmikud
*Vt kõik tehnilised andmed www.pilkemaster.fi

Agromaster Oy
Teollisuustie 8, 54710 Lemi, Finland

Helista ja küsi pakkumist:
53435221 | 5101357
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